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Vores lugtesans 
er meget god. 
Der er mange lugte. 
Tis over det hele

Cirkeline og Freya er særligt følsomme 
og tager deres forholdsregler   side 5

Dream City 
frådsede med 

sæbeskum 
Men på toiletterne mangler der 
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Moderkagen er fantastisk Kødelighed i en hyperteknologisk verden side 8
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Under en af opvarm-
ningsdagene tikkede 
der en besked ind på 
min telefon:

»Hvorfor siger du ikke 
hej, når jeg går forbi?«

Afsenderen var en 
tidligere flamme. Jeg 
havde lyst til at svare 
ærligt, men tog mig 
selv i at overtænke 
beskeden, som man 
jo gør, når en gammel 
bekendt af den kaliber 
’slider into the DMs’.

Sandheden er, at jeg har mandeangst: En 
grufuld frygt for, at det modsatte køn vil gøre 
mig og mine 162 centimeter ondt. På Roskilde 
Festival er den så invaderende, at jeg tager 
mig selv i at planlægge ruter, toiletkøer og 
sågar koncerter, hvor jeg mindst muligt kan 
komme til at interagere med mænd. 

Bekymringen er ikke helt ubegrundet. I lø-
bet af de mange år, jeg har været på Roskilde 
Festival har fem-seks fyre både fysisk og 

selvfølgelig ikke. Men ’boys will be boys, am  
I right’? 

Jeg siger ikke, at jeg er decideret magne-
tisk, hvad angår mandesvin. Jeg siger bare, at 
der er en stor andel, som godt kunne bruge en 
tur i opdragelsesmaskinen. For faktum er, at 
angsten er den pris, vi betaler for vores bevæ-
gelighed. Og jeg har brug for reelt at have ret 
til at rende lige så ubekymret rundt, når jeg er 
på festival, som mænd kan.

Så please: Befri mig fra mandeangsten.

verbalt overskredet mine grænser. Fra vagten 
i den orange vest, der lige skulle hive mig til 
side ved en indgang for at ’undersøge’ min 
mikroskopiske buksedragt for stoffer og øl, til 
den tilstødende, mandehørmende camp, der 
dedikerede en helt hymne til mit brystparti. 

Det er egentlig ærgerligt, at min hukom-
melse er next level, for jeg ville ønske, at 
jeg var fri for minderne. Jeg kan jo godt lide 
mænd – især når de ligger oven på mig. Men 
den anekdotiske bevisførelse vejer tungere, 
og derfor undgår jeg penisbelastede typer, når 
jeg er på festival.

Jeg kender efterhånden et par stykker, hvis 
ellers gode festivalminder ender i mareridt 
med en voldtægt og ar på sjælen. For nyligt 
kunne man læse i Politiken, at politiet ifølge 
de seneste tal er rykket ud 59 gange til vold-
tægtssager i løbet af de seneste 10 udgaver af 
festivalen, og i kun to tilfælde har det ført til 
en domfældelse. Så potentielt render der flere 
uopdagede voldtægtsmænd rundt på festival-
pladsen, hvilket er meget lidt betryggende.

»Men det er jo ikke alle mænd, der er 
sådan,« hører man boomerne råbe i kor. Nej, 

Befri mig fra mandeangsten

Jeg kan jo godt 
lide mænd – især når 
de ligger oven på mig. 
Men den anekdotiske 
bevisførelse vejer 
tungere

FILIZ YASAR
Foto: Emil Hougaard

Nej, ikke alle mænd er nogle røvhuller. Men nok af dem er, til at Filiz Yasar – og alt for mange af dem, hun kender 
– kommer hjem fra festivalen med dårlige minder i bagagen.



Orange følelse. 
Grøn strøm.

Velkommen 
til en grønnere 

festival

O R A N G E  P R E S S ,  
PA RT N E R S K A B S B U D S K A B E R

Grøn 
fremtid 
til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn 
energi og med lige muligheder for alle. Det gælder også på Roskilde 
Festival, og derfor er vi indgået i et 5 årigt samarbejde, om at gøre 
festivalen grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år kører på 
grøn strøm        via vores datterselskab Andel Energi - Andel.dk/RF

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm      b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Alternativt

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm     b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Grøn
fremtid
til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi 
og med lige muligheder for alle. Derfor arbejder vi normalt med at sætte 

Clever-ladestandere op i hele landet, og vores havvindmøller leverer allerede 
strøm svarende til 200.000 husstandes årlige forbrug.

Nu har vi også indgået et femårigt partnerskab med Roskilde Festivalen om 
sammen, at gøre den endnu grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år 

kører på grøn strøm 
sammen, at gøre den endnu grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år 

 via vores datterselskab Andel Energi - andel.dk/rf

Det er det, vi mener, når vi siger grøn fremtid til alle.
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Første gang på Roskilde Festival kan være hård, og derfor kan ugen 
for � ere førstegangsbesøgende være lidt af en overraskelse. Ekspert 
peger på, at i lyset af corona kan det være en god idé at tage sine 
store teenagebørn med, når de skal opleve festivalen. 

M ens garvede gæster på Roskilde Festival er forberedt på store mængder øl, 
mennesker og larm, kan det være et overvældende kulturchok for helt nye 
festivalgængere. Derfor er det måske ikke helt dum ide, at første gang er sam-
men med mor og far.

Gennemsnitsalderen på festivalen er 24 år, og cirka hver femte af festivaldeltagerne 
er førstegangsbesøgende. To af dem, der i år er med for første gang, er 17-årige Jeppe 
Pontoppidan Udsen og hans 14-årige lillebror Sigurd. De har med deres forældre købt en 
onsdagsbillet for at kunne opleve festivalen. Begge forældre har købt billet til hele ugen, 
men for at sønnerne også kan prøve at smage på Roskilde Festival, har de valgt, at hele 
familien skal af sted onsdag.

»Jeg er selv meget begejstret for at tage på festival, og jeg vil gerne vise dem, at der 
er mange ting at forholde sig til, mens man er væk hjemmefra i en hel uge. Man hører 
mange negative ting om Roskilde Festival, og det kan være med til at præge ens forestil-
ling om det at være på festival. Jeg vil gerne have, at de ved, hvad det er, de siger ja til,« 
siger drengenes mor Mette Pontoppidan Rasmussen. 

Jeppe Pontoppidan Udsen har også et ønske om, at hans første gang på festivalen skal 
være med sine forældre. For ham er det vigtigt, at oplevelsen bliver stille og rolig:

»Jeg har et indtryk af, at der er mange mennesker på Roskilde Festival, og at det er 
stort et sted. Så første gang er det meget godt, at jeg ikke er alene af sted. Mine forældre 
har været der fl ere gange, og at opleve festivalen med nogen, der kender det i forvejen, 
giver mig en smule mere tryghed.«

IKKE BARE EN CURLINGMOR 
Mette Pontoppidan Rasmussen har selv set lidt af hvert på festivalen, når det kommer 
til vilde fester og alkohol. Hun kom først som gæst i sine voksenår, og oplevelserne har 
sat et præg på hendes syn på festivalen. Hun peger på, at man både skal være rustet til 
de gode og måske mindre gode oplevelser, som festivalen kan byde på. Børnepsykolog 
Margrethe Brun Hansen bakker op om ideen med at tage sine store børn med på festival:

»Man uddanner sine børn i, hvordan de skal opføre sig på festivaler, så de ikke kom-
mer galt af veje. Der er mange nye ting, de skal lære, når de kommer på festival. Derfor 
er det godt at komme med sine forældre ud den ene dag og mærke lugten, stemningen 
og vildskaben på Roskilde Festival. Det er en vild ny verden, de unge træder ind i, så at 
være med mor og far på festival betyder ikke, at de er curlingforældre.«

NY LÆRDOM FOR ÅRGANG CORONA 
På trods af tre års ventetid, der har været for alle spændte festivalgæster, fi ndes der i dag 
en stor gruppe unge, hvor Roskilde Festival ikke på samme måde har været et emne, fordi 
coronapandemien har gjort, at hele festivalkulturen har været lukket ned. Hvordan man 
begår sig på Roskilde Festival kan derfor være ny lærdom for denne gruppe, som måske 
allerede havde gjort deres debut, hvis festivalen havde været afholdt de seneste to år.   

»Det er vigtigere end nogensinde før, at vi giver de unge denne erfaring. Det er på 
grund af corona. Der er gået tre år, hvor vi ikke har talt om festivaler, og nu slipper vi 
pludselig de små føl ud. Hvordan vi er, når vi mødes i meget store sociale sammen-
hænge, er ikke noget, de unge kender til. Der er nogle helt særlige sociale normer på 
festival, som vi skal ruste de unge til. De bliver kastet ud på det dybe vand. Derfor er det 
en rigtig god ide, at man tager sine store børn med på en dagsbillet,« mener Margrethe 
Brun Hansen. 

For Mette Pontoppidan Udsen er det helt klart formålet, at hendes drenge selv skal på 
Roskilde Festival med venner i fremtiden. Jeppe Pontoppidan Udsen ser også frem til, at 
næste Roskilde Festival bliver i selskab med vennerne:

»Efter hvad jeg har hørt fra mine venner, kan jeg sagtens forestille mig at tage af sted 
med dem næste gang. Det skulle være konge, og jeg glæder mig helt vildt!«

TRINE BJØRN EGEDE

Illustration: Emilie Noer

Man uddanner sine 
børn i, hvordan de skal 
opføre sig på festivaler, 
så de ikke kommer galt af 
veje. Der er mange nye ting, 
de skal lære, når de kommer 
på festival
 BØRNEPSYKOLOG MARGRETHE BRUN HANSEN

EN ROSKILDE-HOW TO:

Med mor 
og far på 
festival
for første 
gang
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C irkeline Walbum og Freya 
Oehlenschlaeger står i merchan-
dise-boden syd for Orange Scene. 
De skal ligesom mange andre 

frivillige hente deres frivillig-T-shirt. 
I dagene op til festivalen har de arbejdet 
for Volt, hvor de har testet opladere, der 
skal forsyne festivalens mange mobiltele-
foner med strøm. Begge går de på STU, der 
er en skole for unge med indlæringsvan-
skeligheder, og i samarbejde med Roskilde 
Festival skal de i år have den orange 
oplevelse. 

Vi sætter os på en bænk lidt væk fra de 
mange maskiner og de mange lydindtryk, 
der påvirker Cirkeline Walbum og Freya 
Oehlenschlaeger på en anderledes måde 
end de fleste af os andre. 

For selvom de ligner alle andre, har 
de nogle forudsætninger, der kan gøre 
det svært at deltage i en festival, når man 
føler, mærker, og oplever meget stærkere 
end andre. 

For Freya Oehlenschlaeger, der har har 
en diagnose inden for autismespektret, 
er det primært lyd, der er en udfordring. 

Derfor har hun også et par høretelefoner 
hængende om halsen, som hun kan bruge 
som et slags skjold, hvis musikken skulle 
blive for meget.  

»Jeg har for eksempel altid ørepropper 
i, når musikken bliver for høj, fordi mine 
sanser i hørelsen er forstærkede. Og så 
har jeg som regel mine egne høretelefoner 
med, så jeg kan trække mig og pakke mig 
lidt ind. Det lukker også sanserne, så man 
ikke oplever tingene så stærkt,« fortæller 
hun.

TIS, MALING OG BRÆK
Men Freya Oehlenschlaeger er ikke den 
eneste, der føler stærkt. For Cirkeline 
Walbum er det især lugtene på festivalen, 
der gør indtryk. Indtil videre er det tis, 
maling og bræk, der fylder næseborene.  

»Vores lugtesans er meget god. Vi kan 
lugte helt vildt meget. Der er mange lugte. 
Tis over det hele,« siger hun. 

Deres udfordringer er meget forskel-
lige, men fælles for dem er, at deres 
største bekymring er folkemængden. De 
mange menneske skaber en vis uro, og for 

Cirkeline Walbum kan det nogle gange 
resultere i en følelse af klaustrofobi og i 
værste tilfælde »lukker min hjerne ned, 
og så går jeg i panik,« forklarer hun med 
et lille grin, mens Freya Oehlenschlaeger 
supplerer: 

»Hvis der er en koncert, man gerne vil 
se, og der er virkelig mange mennesker, 
kan det godt virke uoverskueligt og klau-
strofobisk.«

Men sammen med deres to pædagoger 
Rikke Svendsen og Ann-Stina Brinkmann 
er de også forberedt på, hvis det skulle ske 
– og de har alle mod på at skulle af sted 
igen i morgen. 

NØJE PLANLAGT PROGRAM
Det kan også være udmattende hele tiden 
at føle mere end de fleste, og derfor er da-
gene på Roskilde Festival nøje planlagte. 
Der er skemalagt ned til mindste detalje, 
men når der er mange mennesker, kan det 
være svært at forudsige helt præcist, hvad 
der vil ske. 

Derfor er det også vigtigt, at de i samar-
bejde med deres pædagoger har planlagt, 

hvad der skal ske både før, under og efter 
festivalen. 

»Vi får ting at vide, som man måske 
ikke behøver at få at vide. ’Så holder 
vi dér, så skal vi gå over den bro dér, 
for at komme derhen. Hvis vi skal 
herind, skal vi igennem den port for at 
komme ud igen’. Det er meget detaljeret,« 
forklarer Cirkeline Walbum og Freya 
Oehlenschlaeger.

Ifølge Ann-Stina Brinkmann er det me-
get detaljerede program en nødvendighed. 
»Jo mindre energi, de skal bruge på at tænke  
over, hvad skal der ske nu, jo mere energi 
kan de bruge på festivalpladsen,« siger hun. 

Men som alle andre er det i sidste 
ende musikken, det handler om. Og 
musikprogrammet er allerede fastlagt. De 
skal blandt andet høre Saveus og Tobias 
Rahim, og første koncert er Post Malone 
på Orange Scene onsdag aften, hvilket 
Cirkeline Walbum glæder sig til: 

»Der bliver meget høj musik og mange, 
mange mennesker. Men det bliver helt sik-
kert også en oplevelse.« 

HAYAD DIRYE DUEHOLM

Vi tager på festival for at opleve alle mulige forskellige sanseindtryk. Men for unge med særlige 
udfordringer kræver det både planlægning og ørepropper. 

Med hørebøffer 
gennem sansestormen
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D e seneste års pandemi har gjort os alle 
sammen bevidste om håndhygiejne, og 
vi har alle sammen lært den korrekte 
håndvasketeknik, så snavs, bakterier og 

vira vaskes væk. Men på Roskilde Festival når de 
fl este ikke længere end til første trin: at rengøre 
hænderne. Det har nemlig vist sig nærmest umu-
ligt at opstøve skyggen af sæbe på festivalen. 

Udover de folk, der selv havde medbragt 
håndsæbe til tasken, er det tætteste, man kommer 
på sæbe, de skumbobler, som sprøjtede ud over 
gæsterne til den store skumfest hos Dream Citys 
brandstation. Heller ikke i Volunteer Village, 
hvor de hårdtarbejdende frivillige kan trække sig 
tilbage, har man heldet med sig. 

HÅNDSÆBE MEDBRAGT HJEMMEFRA 
Flere af dem, Orange Press har talt med, er enige 
om, at det kunne være rigtig fedt med adgang til 
sæbe ved håndvaskene. 

»Jeg forstår ikke, hvordan der ikke er noget 
sæbe. Lad os lige alle sammen have rene hænder. 
Jeg var på Northside for et par uger siden, og der 
var sæbe ved alle toiletter. Helt ærligt – jeg havde 
troet, vi ville have håndsæbe på toiletterne efter 
corona. Der er ofte ikke engang sprit,« lyder det 
fra Julia Mangór Jansen.

Andre har taget sagen i egen hånd og har med-
bragt håndsæbe hjemmefra.

»Mine venner anbefalede mig at tage en sæbe 
med, fordi der ikke er sæbe ved toiletterne. I 
forbindelse med corona har man jo fået at vide, 
at håndsprit er godt, men at det ikke er en erstat-
ning for at vaske hænder. Det kunne være fedt, 
hvis der var sæbe her,« siger Helene Abildstrøm 
mens hun vasker hænder i sin medbragte hånd-
sæbe.    

UDBEDRINGER PÅ VEJ
Roskilde Festival erkender, at hygiejnen har hal-
tet, og at både sæbe og håndsprit hidtil har været 
en mangelvare. Dog lover festivalen at følge op 
med forbedring. 

»Vi er i dag blevet gjort opmærksomme 
på, at der mangler sæbe og håndsprit på nogle 
af toiletterne, og det er vi i gang med at ud-
bedre,« siger chef for deltagerdivisionen, Henrik 
Bondo Nielsen, og tilføjer, at netop håndhygiejne 
ellers har været et fokuspunkt på festivalen i år:
»Vi har inden festivalen været meget opmærk-
somme på problematikken med god håndhygi-
ejne, og der er købt rigeligt ind af både sæbe 
og håndsprit, ligesom vi i år har udvidet antal-
let af håndvaske på festivalen. Vi opfordrer 
samtidigt gæsterne til at ikke fjerne hverken 
håndsprit eller sæbe, hvor vi har stillet 
det ud.« 

KIRI JO GINNERUP

Det er den første Roskilde 
Festival e� er corona, og 

der mangler håndsæbe på 
toiletterne. Orange Press 

har været på jagt e� er 
sæbe i campingområdet. 

Det har vist sig at være 
en svær mission. 

»Helt ærligt – jeg havde 
troet, at vi ville have 
håndsæbe på toiletterne 
e� er corona«
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Med en glitrende, kold fadøl i hånden 
og med solens varme i nakken tager du 
det første hiv af en cigaret foran Orange 
Scene. Frisk Roskilde-luft bliver glæde-
ligt trukket gennem et rent fi lter. 

Men hvad er sidste skridt efter de seks 
minutters cigaretkærlighed? Smider du 
skoddet på jorden og slukker den med et 
vrid fra din skosnude?

Roskilde Festival forventer i år at bruge 
op mod 12 millioner kroner på at rydde op 
og slippe af med affald. Cigaretskodder og 
andet småt affald bliver samlet op løbende 
med håndkraft. Et arbejde, der fortsætter, 
når festivalen er slut.

Antallet af cigaretskod smidt på 
Roskilde Festival, kender vi ikke. Men al 
arbejdet med at samle blandt andet 
konfetti, kapsler og skod op tager lang 
tid, oplyser festivalens pressekontor: 

»Cigaretskodderne fylder ikke en stor 
del af den samlede mængde affald, som 
vi håndterer. Men det er noget, som vi 
bruger rigtig mange mandetimer på at 
samle op ved håndkraft. Det er jo hvert 
enkelt cigaretskod, der skal samles op 
med hænderne eller med en tang.«

14.000 SKODTIMER
Cigaretskod er det mest henkastede
affald i Danmark. Alene i 2019 blev 
der samlet ikke mindre end 1.500.000 
cigaretskod op i forbindelse med 
Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige affaldsindsamling.

Og skod svære at nedbryde. De 
indeholder både tungmetaller, tjære-
stoffer og nikotin, mens fi ltrene bli-
ver over tid nedbrudt til mikroplast.

I 2019 blev der desuden brugt cirka 
14.000 timer på at fi nkæmme Roskilde 
Festivals område for affald. 

DITTE LINDBLAD 

■  TRE GUIDES TIL 
HURTIGE ASKEBÆGER: 
■ Lommeaskebægret: Del med 
dem omkring dig, når I ryster 
røv til Megan Thee Stallion
■ Uden-på-lommen-
askebægret: Tøm en øldåse, 
haps en halv teltsnor, og bind 
dåsen fast i bælteremmen på 
dine shorts. Tøm dåsen i skral-
despanden e� er brug. 
■ Fra-mund-til-hånd-aske-
bægret: Skod dine cigaretter 
i et papkrus, der kan trans-
porteres rundt ved håndkra�  
fra koncert til koncert. Når 
kruset er blevet for sort, gult og 
gustent, smider du det ud i en af 
festivalens skraldespande. 

Undgå at være skod, når du skodder
Det er med håndkra�  og pillearbejde, at Roskilde Festival � nkæmmer jorden 
under Dyrskuepladsen for e� erladte skodder

Foto: Rebecca Helene Ho� mann



DE DER KLIMA- 
AKTIVISTER SKAL 
BARE BLANDE SIG 
FUCKING MEGET 
UDENOM!

Sammen kan vi skabe bæredygtig udvikling. Men det kræver, at vi lytter til 

dem, der gør mest, dem der ved mest og dem der synes, at de ved bedst.

Ved at blande forskellige perspektiver og omsætte viden til handling, kan vi 

sammen for alvor begynde at forandre vores verden.

GRASP samler unge, forskere, kreative, eksperter, musikere, kunstnere, 

studerende og andre forandringsagenter for at skabe nye, tværfaglige ideer, 

der kan udvikle verden i en mere bæredygtig retning.

EN FESTIVAL FOR  NYE IDEER. 
SKABT AF  ROSKILDE FESTIVAL

graspfestival.dk

6—8
OKT.  
2022
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Du kan ikke undgå at se den. Med 
sin bombastiske størrelse og det 
kødelige, nærmest vamle udse-
ende, vælter værket næsten ud af 

sig selv. Det ligner en ægte, kæmpestor 
moderkage med fugtige hinder, pulse-
rende blodårer og en navlestreng, som 
snor sig ud af den. 

Moderkagen er pustet op til 9 gange 11 
gange 3,5 meter, er skabt i syntetisk PVC-
materiale og omhyggeligt spraymalet 
til et realistisk, kødeligt look, så den til 
forveksling ligner en overdimensioneret 
version af det organ, vi alle stammer fra. 
Altså dét organ, som udvikles som et 
mellemled mellem moder og foster under 
graviditeten og som bliver født efter 
barnet. På latin hedder en moderkage 
placenta, hvilket også er titlen på det 
opsigtsvækkende kunstværk.

»Placenta er kommet ud af ideen 
om, hvordan vi som mennesker alle 

er forbundet af at have en kødelig og 
dødelig krop. Vi er alle opstået på samme 
måde gennem vores mors mave og har 
fået næring og ilt gennem moderkagen. 
Selvom vi lever i en hyperteknologisk 
verden, der hele tiden ændrer sig helt 
vildt meget, har måden, vi er kommet til 
verden på, ikke ændret sig. På den måde 
er moderkagen et symbol på, hvordan 
alle mennesker er lige og skabt på samme 
måde,« fortæller kunstneren bag værket, 
Marie Munk.

Som kunstner beskæftiger hun sig 
med forholdet mellem krop og teknologi. 
Hun diagnosticerer samfundet gennem 
vores forhold til kroppen og undersøger, 
hvordan vi som mennesker er forbundet 
gennem vores kroppe. 

FASCINERENDE OG ULÆKKER
Samtidig er der en ambivalens forbundet 
med moderkagen som et organ, der 

frastødes kroppen, når vi ikke længere 
skal bruge den. 

»Moderkagen er en fantastisk fasci-
nerende del af kropsmaskinen, der gør 
reproduktion mulig. Men samtidig synes 
de fleste, at den er ret ulækker og skiller 
sig af med den efter fødslen. Den bliver  
et symbol på afstand, og at vores forhold 
til kroppen bliver mere og mere akavet  
i en verden, der bliver mere og mere tek-
nologisk,« lyder det fra Marie Munk.

’Placenta’ præsenteres i samarbejde 
med Museet for Samtidskunst og 
Bikubenfonden og er udstillet i Art  
Zone frem til lørdag. Her vil museums-
værter stå klar til at formidle værket,  
og hver dag fra 13.00-15.00 vil der være  
en workshop, hvor du kan lege med mo-
dellervoks og skabe din egen Placenta-
souvenir, få en kop kaffe og diskutere  
værkets tematikker.  

KIRI JO GRINNERUP

Foto: Mathias Fredslund Hansen

»Moderkagen er en fantastisk 
fascinerende del af kropsmaskinen«

Den bliver et 
symbol på afstand, og 
at vores forhold til 
kroppen bliver mere og 
mere akavet i en 
verden, der bliver mere 
og mere teknologisk

MARIE MUNK

Marie Munk har skabt den kæmpemæssige, hyperrealistiske moderkage ’Placenta’, som du finder i 
Art Zone. Værket sætter fokus på forholdet mellem krop og teknologi.
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her er alle de samme og helt forskellige

kan jeg være den samme forskellige som de andre?
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ser du mig, som jeg ser mig selv?
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Polo-mor er manager Ukrainsk rapper bor stadig i Kyiv
Rapperen Polo G, der optræder på Arena onsdag af-

ten, er i en alder af 23 år stadig dybt afhængig af sin mor, 
Stacia Mac. Hun er nemlig hans manager. Det fortæller 
han i et interview med Rolling Stone. Hendes manager-
rolle er en naturlig udvikling, mener han: »Hun gjorde  
altid et stort nummer ud af at sørge for, at vi havde, hvad 
vi skulle bruge, hvad enten det var mad eller tøj.« 

Rapperen Alyona Alyona har valgt at trodse krigen og blive 
i Ukraines hovedstad, Kyiv. Her har hun blandt andet arbejdet 
frivilligt på et apotek. Det fortæller hun i et interview med 
The Face. Beslutningen er truffet for at give håb til alle andre, 
der bliver i landet. Men den er også truffet, fordi hun ikke  
har børn: »Så ville jeg have rejst, for mit eneste mål var at be-
skytte deres liv.«

Efter tre års stilhed skal Drew 
Sycamore endelig fyre op under 
Orange Scene. Og hun lover, at 
det bliver en »fucking fest.« 

1089 dages stilhed på Orange Scene 
slutter onsdag, når den dansk-walisiske 
popkomet Drew Sycamore træder ind på 
scenen klokken 18.00, sætter forstærkeren 
til og råber: »Hvad så Roskilde?!«

»Jeg kan slet ikke fatte, at jeg er så privi-
legeret at skulle åbne den scene,« fortæller 
sangerinden, da vi møder hende. 

»Alle siger, at det kommer til at gå så 
hurtigt deroppe. Jeg vil rigtig gerne prøve 
at være til stede i nuet og tage det ind. Jeg 
skal virkelig huske at tage de øjeblikke, 
hvor man bare står og kigger, og forholder 
sig til at ‘what the fuck, er jeg lige nu et 
menneske, som har den her oplevelse’?«

trække festen og sige ‘ej, det bliver fedt’. 
Jeg endte med at blive vildt gode venner 
med de her gutter, og vi har været venner 
lige siden. De kommer og ser min koncert, 
og det bliver bare så vildt,« fortæller Drew 
med et smil, som stråler af glæde til alle 
sider, mens hun fortsætter:

»Og det er jo det, Roskilde kan! Det er 
det, som er exceptionelt for lige præcis 
den her festival. Kig på de mennesker, du 
lige har mødt, fordi det kan være, at du har  
lavet et venskab for livet. Kig på de men- 
nesker, der er omkring dig, når du læser 
det her. Det kan være nogen, som kommer  
til at have en definerende rolle i dit liv, lige- 
 som dem, jeg har taget med mig videre.«

Første gang, Drew Sycamore var på 
Roskilde Festival, var i 2009 sammen med 
gymnasieveninden Sofie. Det var et af de 
år med bragende solskin.

»Jeg husker at stå og se Coldplay i tro-
penatten fuldstændig omsluttet af den her 
sindssyge stemning. Vi stod ret tæt på, og 
det var en magisk oplevelse af ungdoms-
sommernat. Jeg har nogle magiske minder 
fra Roskilde Festival,« fortæller hun.

»JEG ER HER OVERHOVEDET IKKE  
FOR AT VÆRE PÆN«
Nu tilføjer hun – forhåbentlig – endnu 
et magisk Roskilde-minde til samlingen. 
Men det har også været benhårdt arbejde 
at nå hertil. Mestendels har det været et 
arbejde med at finde ud af, hvad det egent-
lig vil sige at være Drew Sycamore. 

»Siden mit første album har jeg prøvet 
at skrælle lag af for at nå ind til min 
kerne. Jeg har hele tiden blottet mig, så 
meget jeg har turdet, og overskredet nye 
grænser. Og hver gang har jeg rykket mig. 
Jeg kigger tilbage på mit album fra sidste 
år og tænker ‘ej, hvor sødt’, fordi jeg har 
rykket mig. Og det er da for fedt, at alting 
udvikler sig. Jeg elsker forandring og at gå 
ind i ting head first. Bare se på mit hår,« 
siger hun og kører hånden gennem det 
kortklippede, afblegede hår, som minder 
om noget, man har set på David Bowie. Og 
det passer faktisk Drew Sycamore rigtig 
godt at have en androgyn eller flertydig 
udstråling.

»Man bliver fritaget fra at blive kigget 
på som klassisk smuk eller blive piftet af, 
og det er rart. Der er mange, som siger til 
mig: ‘ej, du var pænere med mørkt hår’. 
Men jeg er her overhovedet ikke for at 
være pæn. Og det kan være vildt provoke-
rende, fordi vores samfund siger, at særligt 
kvinder bør stræbe efter at være smukke,« 
siger hun og fortsætter:

»Men for mig handler det faktisk mest 
om at finde et udtryk, som jeg har det  
godt i, når ingen kigger. Og sådan har jeg 
det med det her hår. Lige nu er det mig.«

GLÆDER SIG MEST TIL JADA   
Den koncert, som Drew Sycamore glæder 
sig mest til på årets Roskilde Festival, 
er dog ikke sin egen, men med en anden 
dansk kvindelig popstjerne Jada, som 
faktisk skulle have åbnet Orange Scene 
tilbage i 2020, men som i år er rykket over 
til Arena.

»Jeg vil så gerne se den koncert. Jeg 
ville se den i 2020. Jeg ville også gerne 
have set den i 2021, og nu står hun der så 
fredag nat med et kæmpe powershow. Der 
kan jeg mærke, at jeg gerne vil være til 
stede,« fortæller Drew Sycamore. 

Men først skal hun selv altså lige sparke 
festen i gang. Og hun lover, at det helt sik-
kert bliver en fest: 

»Alle skal komme og være med. Der er 
simpelthen mødepligt. Det, jeg føler, er, at 
min opgave er at lave en fucking fest og et 
kæmpe startskud, som bare råber: ‘Nu er 
vi fandme igang’!«

LIV ROSSANDER

Og så er der alt det praktiske, som 
skal være på plads inden koncerten. For 
eksempel skal garderoben have et efter-
tjek. Det er nemlig ikke altid lige sjovt at 
optræde i slips og læderbukser, når som-
mersolen bager.

»Måske skulle vi droppe vores Latex on 
Wall Street-tema og i stedet køre tennis-
turnering- eller togatema. Altså nu lægger 
jeg den bare lige derud. For holy shit, det 
er varmt!« tilføjer hun.

STARTEDE SOM SKRALDEVOGNSFRIVILLIG 
Når Drew Sycamore så indtager scenen, 
står der blandt publikum tre fyre, som 
hun rent faktisk mødte på festivalen 
tilbage i 2011. 

»Jeg var frivillig i sådan en skralde-
vogn, hvor vi kørte rundt med parykker på 
og skulle motivere folk til at rydde op. Der 
mødte jeg tre gutter, som slet ikke orkede 
det dér paryk-pjat, så jeg var den der måtte 

Ind til kernen og ud 
over scenekanten
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Og det er da for 
fedt, at alting udvikler 
sig. Jeg elsker 
forandring og at gå 
ind i ting head first

DREW SYCAMORE
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PVC-SODOMI, 1999-2022
For mange mennesker starter 
Roskilde Festival ikke for alvor, 
før de har set Alien & Ko stå og – 
ja – gøre, hvad de nu gør bedst til 
en koncert. Siden 1999 har Alien 
& Ko skabt latterkramper blandt 
både gæster og musikere. Det, der 
startede som et let genkendeligt 
banner, så alle i campen kunne 
fi nde hinanden, er sidenhen 
blevet symbolet på den spon-
tane kreativitet som en fl er-
dages koger kan skabe. Udover 
stærke traditioner, ophøjet 
højtidelighed og dybe fælles-
skaber viser Alien & Ko, at 
Roskilde Festival også er et 
sted, hvor vi har det sjovt.

DEN STØRSTE SORG, 2000
Pearl Jam koncerten i 2000 står tilbage som Roskilde 
Festivals største tragedie. Ni unge mennesker mistede 
livet den dag. Festivaldeltagere lavede spontane minde-
breve og lagde dem sammen med blomster foran Orange 
Scene ved siden af lydtårnet. Brevene symboliserer den 
spontane sorg og forsøget på at imødekomme følelsen af 
afmagt. Roskilde blev for altid forandret den dag.

BEIGE LEGENDER, 1971-2013
Camp UFO-Åge var med fra den første Roskilde Festival 
nogensinde. Hvert år medbragte de det samme beige telt. 
De lappede det sammen, hvis det revnede og sådan startede 
en camp-tradition, som hurtigt blev en attraktion blandt de 
andre festivalgæster. Gennem årene har teltet været brugt 
til alt, hvad sådan et telt nu engang kan bruges til, og det 
blev symbolet på den fælleskabskraft som camp-traditioner 
beriger Roskilde Festival med. Nu er teltet gået på pension 
og udlever sit velfortjente otium på Ragnarock i Roskilde, 
men traditionerne lever videre i bedste velgående.

FESTIVALSLIPS MED MINDER, 2000-2019
Lederen af Servicecenter West lavede hvert år et metal-
slips af årets øldåse, som han gav til sine medarbejdere. 
En kvinde gemte hvert år slipset og hængte det på sine 
bukser som et minde om årets Roskilde Festival. Denne 
genstand symboliserer frivillighedens unikke sam-
menhold i et selvorganiseret anarki, som for så mange 
mennesker har skabt unikke fællesskaber gennem deres 
frivillighed på Roskilde Festival.

EN ORANGE DRØM, 1977
1977 var et brydningsår for 
festivalen. Det var lortevejr, og 
60’ernes eufori af peace, love 
and harmony var så småt afta-
get. Daværende chef for musik-
gruppen og senere direktør for 
Roskilde Festival, Leif Skov, så i 
et britisk magasin et orange telt, 
som The Rolling Stones have 
brugt på deres verdensturne. 
Leif Skov byggede en model af, 
hvad han havde set i magasinet 
og overbeviste bestyrelsen om, 
at de skulle fi nde dette spøjse 
telt. På en rejse til England 
fandt de det i en afsides lade og 
købte det i et snuptag. Roskilde 
Festival 1978 blev derfor første 
år med dette mærkværdige, 
orange telt, som satte scenen 
for magiske øjeblikke fra 
blandt andre Bob Marley og 
Elvis Costello. Fra da af blev 
det symbolet på, at Roskilde 
Festival for alvor havde entreret 
festivalernes superliga, og at fe-
stivalen pegede mod fremtiden. 
En orange drøm var blevet født.

I år fejrer vi, at Roskilde Festival er blevet 50 år, og at vi nu i fem årtier har danset, festet 
og hyldet fællesskabet. På Ragnarock i Roskilde har de derfor skabt en udstilling, hvor de 
har samlet over 400 genstande, der viser forskellige dele af Roskilde Festival gennem de 
seneste 50 år. Vi har udvalgt fem af dem, som hver især symboliserer, hvad det vil sige at 
have været en del af Roskilde Festival gennem tiden.

BENJAMIN D’SOUZA

Har du spottet Alien & Ko? Eller kan du huske UFO-Åges legendariske telt? 
Roskilde Festival har igennem de seneste 50 år udklækket nogle helt 
unikke genstande, som hver især har en lille del af festivalens sjæl boende. 
Hvor mange af dem kan du huske?

50 festivaler 
5 Roskilde-ikoner

Du kan se de fem genstande 
sammen med 400 andre i 
udstillingen ‘Smattens magi’ 
på Ragnarock. Udstillingen er 
medkurateret af museums-
inspektør, Rasmus Rosenørn. 
Ragnarock har åbent hver 
dag mellem 10.00 og 17.00 
og ligger i Musicon cirka 
15 minutters gang fra festival-
pladsen.
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M an skal 
være noget 
helt særligt, 
hvis man 

skal spille på Roskilde 
Festival to gange i 
træk. Og det kommer 
måske som en lille 
overraskelse, at den ære 
tilfalder irske Fontaines 
D.C., selvom der som 
bekendt er gået tre år 
siden sidst. Bandet stod 
langt nede på plakaten 
i 2019 og var så upåag-
tede, at Soundvenue, 
der normalt leverer an-
meldelserne til Orange 
Press, ikke lige fik hørt 
dem.

Men nu er tiden en 
anden – ikke mindst 
efter irernes tredje 
album, ’Skinty Fia’, ud-
kom i april. Albummet 
strøg ind som nummer 
ét på Billboards britiske 
albumhitliste, og både 
Rolling Stone og NME 
skrev, at Fontaines D.C. 
med albummet havde 
markeret sig som et af 
de vigtigste bands i 
deres generation.
Det var måske et lidt 
overraskende gennem-
brudsalbum, da tonen 
er markant mere dyster 
og eksperimentel end 
på det fremragende, 
men også forholdsvis 
ukomplicerede 
rock’n’roll-debutalbum, 
Dogrel. Trommeslager 
Tom Coll er dog ikke 
specielt overrasket over 
succesen, selvom han 
måske ikke lige havde 
set albummet toppe 
hitlisten.

»Der er en struktur 
på det album, hvor vi 
prøver at være eks-
perimenterende, men 
samtidig holder fast i 
melodierne og de gode 
historier. Albummet 
blev lavet under lock-
down, efter en periode 
hvor vi havde været på en lang turné, indspillet to album 
og i det hele taget været gennem en virkelig intens pe-
riode,« siger Tom Coll, der husker Roskilde Festival 2019 
som en fed, men også lidt overvældende oplevelse for et 
band på vej op.
Fontaines D.C. er et band, der tager på turné for at 
promovere deres albums – ikke omvendt. Og da første 
nedlukning ramte i starten af 2020, var det en »blessing 
in disguise« for bandet.

»Jeg tror, at alle i bandet er enige om, at vi nok ikke 
havde været et band i dag, hvis det ikke var for lock-
down. Vi havde tre-fire måneder, hvor vi kunne gå i 
øvelokalet, uden at der skete noget som helst andet. Vi 
skrev sange fra morgen til aften. Det var nok den bedste 
tid i mit liv. Det var virkelig stort med et kæmpe nærvær, 

hvor vi kunne gå i dybden 
med at skrive sange,« fortæller 
Tom Coll om den periode, der 
altså resulterede i albummet 
’Skinty Fia’.

IN ÁR GCROÍTHE GO DEO
Han understreger også, at 
bandet var meget bevidste 
om, at det ikke skulle være 
et album om nedlukning, 

og det er da også båret af et stærkt tema om identitet og 
den fremmedgørelse, bandet oplevede, da de flyttede til 
London fra hjembyen Dublin. Albummets første sang, ’In 
Ár Gcroíthe Go Deo’, illustrerer den kulturelle spænding, 
der den dag i dag findes mellem irere og en del af den en-
gelske befolkning. Titlen er irsk og betyder »i vores hjerte 
for evigt« og var oprindeligt inskriptionen på en gravsten 
for en irsk kvinde, der døde i Coventry i 2020.

Den engelske kirke insisterede på, at der også skulle 
stå en engelsk oversættelse på gravstedet, da det var 
»upassende« med en tekst på gælisk.  Historien var 
»mindblowing« for fem irske gutter, der lige var flyttet til 
London.

»Det lyder som noget, der kunne være sket i 
1970’erne. Ideen om, at det irske sprog skulle være 

provokerende på en 
gravsten, er virkelig 
skør. Vi forestillede os 
ikke, at der var sådan 
en diskrimination mod 
irere, men det sker 
stadig,« siger han.

FRA VIOLINIST TIL 
TROMMESLAGER
Tom Coll har også brugt 
nedlukningsperioden 
på at komme i kontakt 
med irsk kultur på en 
anden måde.

I 2021 udgav han så-
ledes ’Goitse A Thaisce’ 
– en opsamling med 
irsk folkemusik med 
numre fra eksempelvis 
The Dubliners.

»Det album er også 
et produkt af lockdown 
og den periode, hvor jeg 
flyttede hjem og boede 
hos min mor nord for 
Galway. Jeg er vokset op 
i en familie, der satte 
irsk musik meget højt,« 
fortæller Tom Coll, der 
faktisk startede med at 
spille violin til irsk fol-
kemusik på små pubber, 
mens hans far tog ham 
rundt til sækkepibetræf 
i Skotland og Irland.

»Når jeg er tromme-
slager i et rockband, så 
er albummet en måde 
at betale tilbage til den 
kultur, jeg kommer fra. 
Og albummet fungerer 
som en introduktion  
til traditionel irsk 
musik for nye lyttere,« 
fortæller Tom Coll, 
der også er lidt af en 
vinylsamler med en 

musiksmag, der rækker fra hip hop til »far-musik«.
Og selvom du måske ikke lige har en pladespiller til at 

lytte til Fontaines D.C.’s tre albums på, så har Tom Coll 
en sidste appel, om at lytte til hele albummet som ét sam-
let værk. Også selvom du gør det på Spotify eller Tidal:

»Jeg kan kun tale for mig selv: Jeg lytter til albums. Et 
godt album tager dig ud på en rejse. Jeg er ikke sikker på, 
at mange i min generation eller yngre gør det mere. Men 
der er altså en kunstner, der har brugt tid og gjort sig 
umage med at udvælge sangene og rækkefølgen. Det er 
den rigtige måde at lytte til musik på.«

MICHAEL RACHLIN

FONTAINES D.C. SPILLER PÅ AVALON  
ONSDAG KLOKKEN 17.30

”Lockdown var nok den 
bedste tid i mit liv”

Tom Coll fra Fontaines D.C. om corona-lockdown, at være irsk i London, 
The Dubliners og hvorfor du skal huske at lytte til et helt album ad gangen.

Ideen om, at det 
irske sprog skulle være 
provokerende på en gravsten, 
er virkelig skør

TOM COLL, TROMMESLAGER I FONTAINES D.C.

Pressefoto

n  FONTAINES D.C. 
Dannet i Dublin i 2017

Albums:
n  ’Dogrel’, 2019
n ’ A Hero’s Death’, 2020
n  ’Skinty Fia’, 2022 
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Blikfang
Rising
Tirsdag kl. 18.30

Frontmand i Blikfang, 
Søren Gade, lægger ikke 
skjul på, at han har et stort 
hjerte. Popduoen med de 
mange skæve ballader på 
CV’et har blandt meget an-
det fundet inspiration i 
Drakes skamløst emotio-
nelle tekster. Tilsæt 
Roskildes muligvis største 
sæt lunger, og du får en 
koncert, der emmer af vilde 
følelser og ditto energi.

Der var i dén grad 
volumen på Søren Gade 
både vokalt og kropsligt, 
da han kastede sig ind 
på Rising med diadem 
i pagehåret og en grøn 
badedragt daskende om 
maven over de lavtaljede 
jeans. Med seks musikere 
i ryggen leverede han en 
spjættende og brølende 
udgave af ’Nogengange’, der 
demonstrerede Blikfangs 
særlige blanding af rap og 
80’er-influeret dansk pop á 
la tv-2 og Kliché.

Blikfang gjorde sig sid-
ste år bemærket med EP’en 
’Vores rum for altid’, og 
herfra fik vi hurtigt ’Du gør 
mig go’, hvor Gade – over-
modigt, kunne man tænke 
– overlod omkvædet til 
publikum, men rent faktisk 
fik fællessangen i hus.

Det nye nummer ’Lille 
ske’ fortsatte det hekti-
ske tempo, inklusiv et 
velplaceret Medina-citat, 
imens ’I ved ikke noget om 
mig’ var et ømt og mere 
afdæmpet øjeblik med 
Papa Erotic fra Fraads som 
gæst. Søren Gade optrådte 
som en rockstjerne af sin 
tid, som han råbte sig igen-
nem de på én gang flosset 
hjerte knuste og kompro-
misløst punkede ’Os to’ og 
’Det dér kys’.

Bag den karismatiske, 
nærværende og intense 
frontmand fremstod ban-
det anderledes cool på 
grænsen til kølige, men 
imod slutningen af kon-
certen smeltede sanger og 
musikere mere sammen, 
da Gade slyngede en guitar 
om maven, og de to korsan-
gere fik lov at stråle.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
 SOUNDVENUE

Afskum
Rising
Tirsdag kl. 17.00

Jeg tør godt sige, at de 
færreste af os på forhånd 
anede, hvem Afskum var. 
Med god grund. Kortene 
har været holdt tæt til 
kroppen: ingen officiel  
musik, næsten ingen op-
lysninger.

Nogen har holdt på en 
stor, eksplosiv hemmelighed.

Det er forbi nu.
Prince Askar ramte 

Rising som et jordskælv. 
Med uforudsigelig vold-
somhed lød hans dybe, 
autotunede stemme som et 
virusangreb på systemet og 
samfundet – og måske på 
den gammelkloge udgave 
af new wave, som The 

Minds of 99 har erobret 
landet med.

For det var netop 
hårdtpumpende synths 
og dunkende trommer, 
Afskum angreb os med. 
En eksplosionsmusik, der 
vekslede mellem Askars 
messende klagesange og 
blitzende hidsighed.

Bag sig havde han fire 
modbydeligt driftsikre 
musikere, som tvang mu-
sikken hen forbi new wave 
og over i retning af smadret 
techno.

Vokalen var ikke altid 
tydelig, men musikken 
talte klart. Askar blottede 
sig med følsomme klager 

over fattigdom og ensom-
hed, inden han så satte 
ild til sin stemme og råbte 
en undertrykkelse ud af 
kroppen.

»Fuck Udlændinge-
styrelsen,« reciterede han 
med en dyb basspejling 
under stemmen. »Fuck min 
ensomhed, tror ik’ jeg ka’ 
bære den mere.«

Det kan godt være, at 
vi ikke anede noget om 
Afskum på forhånd. Men 
Askar drev os rundt fra 
start til slut, mens han selv 
blæste rundt på scenen 
eller kastede sig ud i 
mængden.

»Er der nogen, der har 
lidt kontanter til Afskum,« 
spurgte han i et stille 
øjeblik. Han mente det 
faktisk, men grinte så en 
satanisk, autotunet latter.

Gaden har fået en ny, 
uafviselig stemme.

SUNE ANDERBERG / SOUNDVENUE

Sax og kutterBrølende 
og ømt

En eksplosiv hemmelighed

Gabestok
Rising
Tirsdag kl. 15.30

Med punkattitude og 
kutte klædt, blackmetallisk 
æstetik serverede køben-
havnske Gabestok kradsbør-
stig knallertrock tilsat umo-
tiverede, King Diamond’ske 
falsetskrig og saxofon i (u)
skønsom (dis)harmoni.

Den høje gak-faktor gik rent hjem hos det solbagte 
publikum, men personligt havde jeg svært ved at afkode 
Gabestoks karikerede metal.

I dagens anledning var duoen udvidet med tre med-
lemmer, hvor Anders M. Jørgensen fra Slægt ordnede både 
saxofon og guitar, så eksekveringen fejlede intet, men 
Gabestok balancerede usikkert på en hårfin grænse imel-
lem gøglet pastiche og helhjertet hyldest.

THOMAS GRØNKJÆR

Fo
to

: K
ris

tia
n 

G
ad

e

Fo
to

: P
et

er
 T

ro
es

t

Foto: Christian H
jorth

Foto: Steffen Jørgensen

Tungt og lidt ubehageligt

Varnrable
Countdown
Tirsdag kl. 15.00

Med en buldrende bas  
og et desorienterede lyd-
landskab lagde Varnrable 
stilen med det samme. Det 
her skulle være tungt. 
Måske endda lidt ubehage-
ligt. De triphoppede pro-
duktioner slæbte sig af sted, 

mens autotune-vokal viklede sig ind og ud af de evigt mu-
terende lyde. 

De lange, komplekse numre blev stedvist utilgængelige, 
men der var også noget dragende i dyrkelsen af de tunge 
følelser. Mod slutningen kom der mere energi, og den 
technoagtige lukker, ‘F.O.D.’, hvor Varnrable blev flankeret 
af to dansere, var en forløsning. Selv når tingene ser aller-
mest sort ud, kan man danse sig fra det meste.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE

Plant sagde nej tak til Game of Thrones Post Malone klar til fest
Sigur Ros, Ed Sheeran, Coldplays trommeslager Will Champion og  

mange, mange flere artister har haft større eller mindre optrædener i HBO’s 
monsterserie ’Game of Thrones’. Men Arena-aktuelle Robert Plant sagde 
pænt nej tak, da han i sin tid blev tilbudt en rolle mellem Lannisters og 
Starks. Det fortæller han i et nyt interview med den canadiske talkshow-
vært George Stroumboulopoulos. »Jeg har ikke lyst til at blive typecastet,« 
siger Plant.

Hvad kan du forvente, når den amerikanske rapper 
Post Malone går på scenen i aften? Ifølge Soundvenue, 
der har smuglyttet til hans koncert i Lissabon i søn-
dags, bestod setlisten af 17 numre, hvoraf kun tre var 
fra det nye album, ’Twelve Carat Toothache’. Der var 
fokus på de mere lyse numre fra dette album og med 
festlig vægt på de tidligere albums.
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Brimheim
Rising
Tirsdag kl. 20.00

Der var ikke meget 
vækstlag over Brimheims 
debut på Roskilde Festival.

Den dansk-færøske 
rockmusiker har ganske 
vist endnu blot udgivet 
et enkelt album i form af 
dette års ’Can’t Hate Myself 
Into a Different Shape’, 
men under sin koncert på 
Rising stod det klart, at 
Brimheim allerede er en 
formfuldendt kunstner. 
Sikke en rutine.

Det handler om hendes 
umiskendelige flair for 

intensitet på såvel guitar 
som i vokalen og om 
måden, hun gnidnings- 
frit skiftede mellem 
silkeblød skønsang og full 
blown rockstjernekarisma  
i nummeret ’Baleen 
Feeder’, hvis omkvæd her 
blev fremført på nærmest 
bestialsk vis.

Det kræver også sin 
musiker ikke at lade sig slå 
ud af så ærgerlig en strøm-
afbrydelse, som ramte 
Brimheim og bandet knap 
halvvejs inde i koncerten 
– vel at mærke midt i en 
vigtig pointe om Færøernes 
stramme abortlovgivning 
inspireret af de seneste 
dages konflikter på den 
anden side af Atlanten. 
(»Fuck det lort«, var hendes 
kommentar til det.) 

»En livslang mother-
fucking pigedrøm, der 
går i opfyldelse.« Sådan 
beskrev Brimheim for 
godt en uge siden sin 
forestående Roskilde-debut 
i et Facebook-opslag. Så til-
lykke til Brimheim for ikke 
alene at have opfyldt sin 
drøm, men for at have gjort 
det på så overlegen vis.

»Skal vi ikke ses på 
Orange næste år?« lød 
det, før hun og bandet 
rundede koncerten af med 
en prangende fremføring 
af ’Call It What You Want’. 
Og der er altså noget om 
Orange-snakken. For selv 
om det blev sagt med glimt 
i øjet, virkede Brimheims 
sejrsgang allerede for stor 
til Rising.

MALTHE HJORT / SOUNDVENUE

Yakuza
Countdown
Tirsdag kl. 18.00

Sjældent har 
Countdown set så ef-
fektiv en intro som 
Yakuzas. Blot et minut 
skulle der gå, før den 
københavnske rapper 
fik hele publikum til at 
svare »Jeg er den 

bitch«, når hun spurgte på ’Den bich’. Sangen blev le-
veret med syleskarpt flow og et hæsblæsende tempo, 
der kun efterlod forsamlingen sultne efter mere.

Inden de kunne fodres, måtte Yakuza dog lige smi-
de et par unge knøse, der tilsyneladende morede sig 
med at buhe af rapperen, på porten med ordene: »Så 
kan I selv mærke, hvordan det føles at blive buhet.«

Optrinnet var en ubehagelig påmindelse om, at det 
at være kvindelig rapper i 2022 åbenbart stadig kan 
opfattes som en provokation hos visse persongrupper. 
Stor cadeau til Yakuza for ikke at finde sig i den slags. 
Sådan kan orange feeling også se ud.

Når man lægger hårdt ud, bliver udfordringen na-
turligvis at holde dampen oppe. Desværre snublede 
Yakuza undervejs, efterhånden som hun introduce-
rede en lang række gimmicks og features, der hurtigt 
kom til at virke som en rodebutik.

Det gjaldt blandt andet, da en ung mand blev hevet 
op på scenen for at få en tur i ’Di$neyland’. Det optrin 
blev fulgt op af besøg fra først den noget nervøse 
Mads Christian på den malplacerede guitarballade 
’Sidste gang’ og derefter fuld effekt på det decideret 
fjollede nummer ’Jacuzzi’.

De to features gav koncerten et skær af gymnasie-
optræden frem for det professionelle Roskilde-show, 
Yakuza startede med. 

Da koncerten så også måtte afsluttes lidt brat og 
uforløst for ikke at gå over tid, fristedes man til at 
sige: Mere Yakuza, mindre pjat.

JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN / SOUNDVENUE

Dopha
Rising
Tirsdag kl. 21.00

Det var en af den slags 
debutkoncerter på Roskilde 
Festival, man ønsker for 
enhver kunstner.

Dopha indtog Countdown  
til lyden af en bastung intro, 
og man fornemmede allerede 
på de bevidst langsomme 
skridt og den selvsikre 
udstrakte arm, at den danske 
popkunstner var i ekstra-
ordinær topform og klar til 
at levere et show, hvilket 
sandelig også var tilfældet. 

Allerede i åbningsnum-
meret, ’Naked’, blev der sat 

gang i bølgen hos det tal-
stærke og dybt engagerede 
publikum, ligesom Sofie 
Daugaard åbenbarede nu-
ancerne i de imponerende 
vokalfraseringer, som var 
blot ét af koncertens mange 
fornemme fokuspunkter. 

Med tanke på begiven-
heden var flere af sangene 
snedigt arrangeret til at 
yde maksimal liveeffekt, 
og således bød ’The Game’ 
på både synth-loops og en 
gnistrende pedal steel-
guitar. Med stor autoritet 
dirigerede og opildnede 
Daugaard forsamlingen, så 
klapsalverne var taktfaste, 
og fællessangen gjaldede 
under ’Are You Happy for Me’. 

Vi blev ligeledes forkæ-
let med nyt materiale, der 
lover godt for fremtiden. 

Sangen, der blev præsen-
teret som ’Frenemies’, bød 
på en insisterende basfigur 
og et nærmest kraut-punket 
udtryk. 

Lige bagefter gav 
Daugaard den så meget gas, 
at hun skulle have pusten 
i løbet af ’I’m Not Crying, 
You Are’, hvilket kun var 
et både charmerende og 
rørende element. 

Mens Daugaard og 
hendes band tog det 
obligatoriske fællesbuk, 
fortsatte folk med at synge 
hooklinjen i koncertens 
sidste sang, ’Pity Party’. En 
drøm for enhver kunstner 
og det endegyldige bevis på 
Dophas triumf på Roskilde 
Festival.

MARTIN GRONEMANN /
SOUNDVENUE

En formfuldendt 
kunstner

Dophas triumf
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Mere Yakuza, 
mindre pjat

Groovy 
genre-
cocktail
Atusji
Rising
Tirsdag kl. 14.00

Atusjis særegne genre-
cocktail af indierock, po-
werpop og R’n’B fandt en 
fin og effektfuld balance 
mellem instrumenternes 
groovy passager. På Rising 
var det særligt guitarroller-
ne, der henrykte med en 
suveræn afveksling mellem 
dreampoppet fingerspil og 
voluminøse distortion-
brag.

Hvor Helena Gao-
duetten ’The Pain Is Not 
Yours’ desværre var en 
kende skæmmet af lydfor-
holdene, fik sange som den 
dynamiske ’Shoebox Grief’ 
og den proklamerede smæ-
desang ’Copenhagen’ løftet 
koncerten op i de luftlag, 
hvor en varig liveoplevelse 
forplantede sig, og en varm 
Roskilde-fornemmelse 
spredte sig i kroppen.

MARTIN GRONEMANN /
SOUNDVENUE
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Roskilde Festival har 
de senere år ha�  vokseværk 
med � re nye scener i form 
af Mantra, Ambereum og 
Platform. Riv siden ud og 
gå på opdagelse i nyt 
festivalterritorium. 

FIE CECILIE ALGREEN

HVAD? 
Avalon er en af pladsens nyere scener 
med sin opstart i 2014. Scenen er i år 
et overfl ødighedshorn til dig og dine 
øregange. 

HVOR ER DET? 
Avalon er placeret i det grønne
område The Garden. 

HVAD SKAL MAN LÆGGE MÆRKE TIL? 
Her kan du opleve danske navne, som 
tager dig i hver sin musikalske retning, 
men med gåsehudsgaranti. 

Coco O., Erika De Casier og Joyce er 
et en del af programmet, og hvis du 
ikke kender disse navne, må du ud i 
det grønne og ind i læ for solen og lade 
disse talenter skabe den helt perfekte
Avalon oplevelse for dig. Black Pumas, 
Modest Mouse, Arlo Parks og Iceage er 
blandt de øvrige navne, som kommer 
forbi Avalon i år.

HVAD? 
Platform er en scene, hvor der ses ud i fremtiden, 
og hvor du kan opleve alt fra rebelske stemmer fra 
et progressivt kor til en futuristisk reggaeton-lyd. 
Her bliver mainstream-musik udfordret, og du står 
tilbage med dine stimulerede sanser.

HVOR ER DET? 
Scenen ligger et stenkast fra Orange Scene og 
fi ndes i Art Zone.

HVAD SKAL MAN LÆGGE MÆRKE TIL? 
Xenia Xamanek er en af grundlæggerne af 
UUMPHFF, der er en uafhængig musikplatform 
skabt ud fra et behov for et bredere musikalsk 
tilhørsforhold. Her kan du danse hele natten til 
tonerne af reggaeton i hele seks timer. 

Du kan også opleve samarbejdet mellem Phillip 
| Schneider & Hans Rosenström, som italesætter 
ensomheden anno 2022, samt Divine and Dissolve, 
Aïsha Diva, Julie Pavon, der alle leverer nye toner 
til din øregange. 

HVAD? 
Ambereum blev skabt til festivalen i 2019. Det 
orange rum er skabt af den tyske kunstner Viron 
Erol Vert og tager dig med til sydlige himmelstrøg 
fyldt med templer og mystik blandet med en nat-
klublignende stemning. Her du får lov til at fl ade 
ud og nyde din drink i rolige omgivelser, indtil 
aftenen begynder. 

HVOR ER DET? 
Ambereum er nabo til Arena.

HVAD SKAL MAN LÆGGE MÆRKE TIL? 
Ambereum giver dig et roligt frirum om dagen, 
hvor du blandt andet kan opleve Linda Lamignan, 
som gennem lyd skaber en meditativ og helende 
atmosfære. Men om aftenen forvandler området sig 
og byder dig op til masser af timer af festekstase.

Her skal du holde øje med Another Name, der 
præsenterer en håndfuld DJ-sets. Group Therapy 
skaber et terapeutisk queer rave, hvor du har plads 
til at være dig selv. Og Nyege Nyege, der betyder 
‘den pludselige ukontrollerbare lyst til at danse’, 
sætter ild til danseguvlet. 

HVAD? 
Mantra er den nye udendørsscene. Her 
kan du enten pleje tømmermændene 
eller nyde din frokost under åben him-
mel. Mantra tager dig blidt i hånden, 
når du har allermest behov for det, og 
giver ro i hovedet til bløde toner fra 
soul- og R’n’B-verdenen med en twist 
af liv og glæde. 

HVOR ER DET? 
Mantra er tidligere kendt som 
Countdown og er placeret i Central Park 
midt på festivalpladsen. 

HVAD SKAL MAN LÆGGE MÆRKE TIL? 
Her kan du lytte til tonerne fra den 
zambiskfødte rapper Sampa the Great, 
amerikanske Bbymutha samt britiske 
Sam Wise. Du kan også stå tidligt op 
og være med til en morgenraga med en 
af Indiens bedste musikere til Lakha 
Khan’s Morning Ragas.



Mere fest.
Mindre druk.

Roskilde Festival står bag årets ‘Music Against Drugs’-
kampagne sammen med Dansk Live og Sundhedsstyrelsen. 
Det skal nemlig være musikken, der bevæger os og bringer 
os tættere på hinanden – og det skal være fællesskabet og 
de oplevelser, vi får sammen, når vi står til koncerten på 
marken, i skoven eller på stranden med armene i vejret, der 
påvirker os og giver os en rus. Ikke alkohol eller stoffer.

Det er derfor, vi sammen med mere end 20 andre festivaler
i år siger: “We are under the influence of music”.

Prøv vores alkohol- og musikquiz, hvor du kan vinde
næste års billet til Roskilde Festival, blive klogere på de 
mange alkoholmyter, få gode råd til at sige fra og meget 
mere på againstdrugs.dk.
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Høj på solskin, quiz 
og speeddating.

We Are Under the In� uence of Music er stedet, hvor alkoholen er 
parkeret for en stund og erstattet med quiz, speeddating og banko.

Illustration: Kasper Heden
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Orange 
Press 
anbefaler
Onsdag 29. juni 2022

  SCENENS ENORME VÆGMALERI  
I Beat Myself Up
Gloria fra klokken 15.00
Festivalens lille, intime scene Gloria er i år blevet 
dækket af et enormt vægmaleri med titlen ’I Beat 
Myself Up’. Kunstneren bag er den anerkendte 
irske gadekunstner ASBESTO. På maleriet knuger 
en maskeklædt � gur med hænder dækket af 
symboler et baseballbat med påskri� en ’I Beat 
Myself Up’. ASBESTOS forsøger at sætte fokus på 
mentalt helbred og skabe opmærksomhed om den 
skrøbelighed, vi alle kender til og oplever, selvom vi 
måske fremstår stærke. 

  SNOBRØD MOD ENSOMHED 
The Mark
Agora L, Camping East 12.00-17.00
Snobrød og bonding er på menuen i et hyggeligt 
loungeområde i Camping East. Arrangørerne 
er beboere i kollegiet The Mark, Brøndbyøster, 
hvor fællesskab og camp mod ensomhed er en 
af kerneværdierne. Ud over studenterboliger 
rummet kollegiet en lang række fælleslokaler 
og værksteder. Går du alene rundt, kan du � nde 
selskab ved bålet.

  HUMMUS – MERE END EN DIP  
Hummussiya
Food Court fra klokken 17.00
Hummus er meget mere end noget, du kan 
dyppe din agurkestav i. Madboden Hummussiya 
i Food Court går så vidt som til at forfremme 
den mellemøstlige spise til hovedret. Du får en 
cremet hummus med oceaner af tahin smagt til 
med spidskommen og serveret med chilisauce, 
friske krydderurter, syltede grønsager, brød og 
topping bestående af ragu eller grønsagssauce. 
Bag Hummussiya er Spisehuset i Magstræde, og 
håbet er at åbne � ere permanente hummusboder i 
København. 

  MINIGOLF OG KOMBUCHA  
Bar’ Golf
Camping East 16.00-04.00
Savner du afslappende picnicstemning, kan du få 
et slag minigolf og lidt at drikke i Camping East, 
hvor elever fra Roskilde Festival Højskole har skabt 
et lille område til den uformelle hygge. Baren er 
rigt udstyret med øl, vand, kombucha og cocktails. 
Kommer du inden 16.00, vil der kun være alkoholfri 
drikkevarer. Overskuddet går til, at unge fra 
mindre formuende familier kan få tilskud til deres 
højskoleophold. 

Her er pavilloner i pang-
farver, kulørte drinks og 
glade festivalgæster. Men 
der er noget, som ikke er her 
i forhold til de fl este andre 
steder på Roskilde Festival: 
Her er ingen alkohol. 

Trods manglen på grønne 
dåser, shotsrør og ølbonger 
er humøret højt. En stor 
gruppe unge sidder under 
de blå og pink parasoller 
og quizzer, mens en mand 
iført en pink T-shirt råber 
svarene op.

We Are Under the 
Infl uence of Music er en 
kampagne lavet i fællesskab 
mellem Sundhedsstyrelsen 
og Dansk Live, mens 
fi rmaet Kadaver er hyret 
til at afvikle og udvikle 
kampagnen. De sætter fokus 
på unges alkoholindtag og 
prøver at oplyse om alkohol 
og stoffer – dog uden at det 
bliver en belærende løftet 
pegefi nger.

ET FRISTED UDEN ALKOHOL
For mange er det nemlig 
vigtigt med et sted, der kan 
bruges til at slappe af uden 
alkohol. Nogle kan føle sig 

presset, og andre kan føle, 
at det bliver for meget med 
fl ere dages druk. Det hele 
behøver ikke at handle om 
alkohol.

»Vi giver festivaldeltager-
ne en oase, hvor de kan lave 
aktiviteter, der ikke handler 
om alkohol. Hvis man går 
rundt ude på pladsen, så 
er det tydeligt, at alkohol 
er omdrejningspunktet. 
Vores mål er at skabe et 
fristed, hvor der ikke er 
krav om, at man skal drikke 
alkohol, men hvor man 
kan hygge sig med nogle af 
de arrangementer, vi har, 
såsom banko, holdquizzer 
og speeddating,« fortæller 
Kristoffer Telling Foged, der 
konceptudvikler og tekstfor-
fatter hos Kadaver.

VI PLANTER ET FRØ
Imens quizmaestroen står 
og får sparket gang i de 
fremmødte til formiddagens 
første quiz, sidder folk og 
drikker juice i campens 
farver. Den fængende pink 
farve er inviterende, og de 
frivillige er med til at skabe 
en følelse af fest, glædelig 

konkurrence og hygge, uden 
at ølbongen bliver centrum.

»Hvis vi var enormt 
sundhedsfaglige og stod og 
prædikede, så ville vi ikke 
få et ben til jorden. Vi prø-
ver at skabe et sted, der vi-
suelt er nemt genkendeligt, 
og med et sprog, de unge 
kan forstå. Det kan være, 
det er med til at plante et 
frø, hvor de unge mennesker 
tænker over, hvor meget de 
drikker,« fortæller Choo-Mee 
Annemette Kristensen, der er 
partner og CCO hos Kadaver.

»Vi har fede events og 
fede præmier, og det her er 
et sted, jeg selv har manglet 
på festivalen. Mange sidder 
her i fl ere timer og bare 
slapper af under parasollen. 
Folk skal bare komme forbi, 
fordi der sker alt muligt og 
ingenting på samme tid,« 
fortæller Kristoffer Telling 
Foged.

TORE PETER MARCONI WEILE

We Are Under the In� uence 
of Music har åbent hver dag 
mellem 10.00 og 17.00 og 
ligger i campingområde C 
nær jernbanebroen.
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Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit 
livs kærlighed til en fest i L, men glemte at få 
telefonnummeret. Eller du vil gerne invitere 
alle på pladsen til fest i din camp. Eller måske 
har du tabt din studenterhue, mens du 
væltede rundt til en koncert? Skriv til 
orangepress@roskilde-festival.dk, 
og så er det måske dig og dit 
indlæg, der kommer på tavlen.

Sprogbarriere 
sætter en kile 
i kærligheden 
David ærgrer sig. Han arbejder 
i Mikropolis’ cocktailbar, hvor 
»the cutest girl ever« iført en 
grøn New York Jets-top og sort 
nederdel � ere gange mandag 
a� en fortalte ham, at »du er 
lækker.« Desværre har Davids 
danskundervisning lært ham, 
at lækker er lig med delicious. 
Derfor troede han forståeligt nok, 
at hun snakkede om den drink, 
han netop havde lavet til hende. 
Hun gik ifølge David sku� et derfra, 
og han ærgrer sig over misforstå-
elsen. For hvilken magi kunne der 
ikke være blevet skabt? 

Hvis the cutest girl ever ser 
dette, så arbejder David igen 
hos Mikropolis lørdag fra 08.00-
18.00. Ellers kan han kontaktes på 
Instagram: @lindisfarne_cph 

Hvis the cutest girl ever ser 
dette, så arbejder David igen 
hos Mikropolis lørdag fra 08.00-
18.00. Ellers kan han kontaktes på 18.00. Ellers kan han kontaktes på 
Instagram: @lindisfarne_cph Instagram: @lindisfarne_cph 

#rf50

telefonnummeret. Eller du vil gerne invitere 
alle på pladsen til fest i din camp. Eller måske 
har du tabt din studenterhue, mens du 

Skriv til 
orangepress@roskilde-festival.dk, 

indlæg, der kommer på tavlen.

FLEST A’ER: UDEKATTEN

Udekatten elsker at komme ud i 

verden og strejfe. Du har styr på 

programmet og skal både høre 

Dua Lipa og Xenia Xamanek. 

I opvarmningsdagene går du 

til koncerter, sidder med ved 

naboens Klub 100, og har sikkert 

også været forbi Re:act Human 

Rights en af dagene. 

FLEST B’ER: INDEKATTEN

Puha, der er godt nok fart på 

Roskilde Festival, hva? Indekatten 

vil gerne slappe af og nyder 

solen sommerstråler bedst fra en 

lu� madras trukket ud under en 

pavillon. Musikken skal du helst 

kende på forhånd, og hvis det 

regner, trækker du som regel ind 

på Arena i tørvejr. 

FLEST C’ER: BARMAVEKATTEN

Så skal der bare hamres nogle 

bajere! Barmavekatten er kommet 

for at feste, slå sig løs og hoppe 

utæmmet rundt i sved og støv i 

en moshpit, hvor alle andre også 

er barmavekatte. På menuen er 

der øl og burger – og mere øl til 

dessert. 

VEJRET I DAG Husk solcreme fra morgenstunden, men forvent ikke høj sol mellem 10-18. Drik vand, og god fest. 

24° 22° 18°

Dag A� en Morgen

Hvilken festivalkat er du? 

FLEST C’ER: BARMAVEKATTEN

FLEST B’ER: INDEKATTEN

FLEST A’ER: UDEKATTEN

naboens Klub 100, og har sikkert kende på forhånd, og hvis det 

regner, trækker du som regel ind 

på Arena i tørvejr. 

FLEST A’ER: UDEKATTEN

1)  Hvad spiste du til morgenmad i dag?

a. En solid rugbrøds-

mad

b. Ingenting

c. En grøn madpakke 

2)  Hvilken hat foretrækker du at bære? 

a. Kasket

b. En T-shirt kastet hen over hovedet, når jeg lurer den under pavillonen 

c. Pappet fra en ramme øl med hul til toppen af min knold 

3)  Hvad er bedst til at slukke din tørst?

a. Vand, vand, vand 

b. En kop ka� e 

c. 100 øl

4)  Hvilke scener planlægger du at besøge, 

når pladsen åbner? 

a. Jeg går i pendulfart mellem Orange Scene, Mantra, Apollo, Arena og Platform

b. Arena 

c. Der, hvor man kan lave moshpit 

5)  Huskede du solcremen i mandags?

a. Ja! Og � ere lag, ad � ere omgange

b. Kun på næsen, ellers sad jeg i skyggen 

c.  Da jeg først blev rød, � k jeg solcreme 

i nakken og på ryggen

Camp Monkeypox e� erlyser 
symptombehandling mod 
træthed og tømmermænd
E� er mandagens stormvejr, hvor 
tordenskålen blev uddelt, er der 
fundet � ere tilfælde af træthed og 
tømmermænd i vores camp. Vi 
e� erlyser e� ektive metoder, der kan 
kurere denne pludseligt opståede 
dårligdom.

Tidlige studier har vist, at kolde øl, 
irish co� ee og mad på fad kan have 
positive e� ekter. Disse afprøves på 
udvalgte individer, men der kræves 
større empiri, før konklusioner med 
høj evidens kan drages. 

Alle forslag er velkomne og 
kan a� everes i P116-P ved hegnet.   
E� ektive løsninger honoreres med 
en kold øl. 

Illustration: M
ia M

ottelson

mad

Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit 
livs kærlighed til en fest i L, men glemte at få 
telefonnummeret. Eller du vil gerne invitere 
alle på pladsen til fest i din camp. Eller måske 
har du tabt din studenterhue, mens du 
væltede rundt til en koncert? 
orangepress@roskilde-festival.dk, 
og så er det måske dig og dit 
indlæg, der kommer på tavlen.

Sprogbarriere 
sætter en kile 

Hvilken festivalkat er du? 
Hvilken festivalkat er du? 
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5)  

b. En T-shirt kastet hen over hovedet, når jeg lurer den under pavillonen 

E� ektive løsninger honoreres med 
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